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Р
евматоидният артрит (РА) е 

хронично, възпалително-став-

но заболяване. Освен ставно 

ангажиране, заболяването може да 

протече със засягане на редица вът-

решни органи като бял дроб, сърце, 

бъбреци, стомашно-чревен тракт, 

централна нервна система, съдове. 

През последните 25 години лече-

нието на РА се промени драстично, 

еволюирайки от „стратегия за нама-

ляване на болката“ до въвеждането 

на медикаменти, които намаляват 

болестната активност, забавят и 

дори спират рентгенологичната 

прогресия (treat to target)[1]. С нови-

те биологични болест-модифици-

ращи антиревматични средства 

(бБМАРС) и таргет-специфични 

болест-модифициращи антиревма-

тични средства (тсБМАРС) се цел� 

постигане на ремисия. Когато това 

е невъзможно (при дългогодишен или 

агресивен артрит) – ниска болест-

на активност. 

Биологичните БМАРС са моноклонал-

ни антитела, насочени срещу про-

инфламаторни цитокини, секрети-

рани от клетките на възпалената 

синовия като Tumor-necrosis factor-α 

(TNFα), Cluster of differentiation-20 (CD-

20) положителните В-лимфоцити, 

РЕВМАТОИДНИЯТ АРТРИТ Е ВЪЗПАЛИТЕЛНО СТАВНО ЗАБО-
ЛЯВАНЕ, СВЪРЗАНО С ХРОНИЧНА БОЛКА, нарушен функциона
лен капацитет и влошено качество на живот. 33% от болните не са 
в състояние да работят 5 години след началото на заболяването. 
Освен това, ревматоидният артрит намалява продължителност
та на живота с 510 години. Ранното откриване и навременното 
лечение на заболяването са ключови фактори за прогнозата на 
болестта. 

Навлизането на биологични болестмодифициращи антирев
матични средства (бБМАРС) и таргетспецифични болестмоди
фициращи антиревматични средства (тсБМАРС) промени рево
люционно разбиранията за лечение и дългосрочната прогноза 
при ревматоидния артрит. Тези медикаменти са насочени срещу 
определени възпалителни молекули и вътреклетъчни сигнални 
пътища, които играят ключова роля в патогенезата на болестта. 
Употребата им дава обещаващи резултати в борбата с това систем
но автоимунно заболяване, като намалява броя на болезнените 
и оточни стави, сутрешната скованост, нормализира серумните 
стойности на острофазовите показатели, повишава функционал
ния капацитет на болните, както и забавя появата на рентгеноло
гичните промени, подобрява качеството на живот на пациента и 
прогнозата на болестта. 

Част от пациентите не започват лечението си с болестмодифици
ращи антиревматични средства поради страх от нежелани лекар
ствени реакции. Друг не малък процент преустановяват самовол
но назначеното лечение поради липса на ефект и/или проява на 
странични действия на приемания медикамент. Това е свързано с 
голям риск от висока болестна активност, необратима прогресия 
на ставната увреда, тежка инвалидизация на болния и намалена 
преживяемост. 
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 Interleukin-1 (IL-1) и Interleukin-6 (IL-6), 

и фузионни протеини (срещу разтво-

римия рецептор на IL-1 и извънкле-

тъчния домейн на CTLA-4). 

Таргетирането на TNF-α се оказа 

един от основните терапевтични 

подходи при РА, свързани с инхибира-

нето на един-единствен цитокинов 

път, активиран под действие нa 

въз палителни медиатори и цитоки-

ни като IL-1, Interferon-γ (INF-Ɣ), авто-

кринно от TNF и както редица други 

цитокини. 

Първият одобрен за употреба при 

РА anti-TNF медикамент (1999 г.) е ин-

фликсимаб (INF)[2]. През 2000 г. e пър-

вият одобрен рецепторен фузионен 

протеин, насочен срещу anti-TNF-α и 

TNF-β етанерцепт (ETN)[4]. През 2003 

г. адалимумаб (ADM) е първото одо-

брено от FDA изцяло човешко моно-

клонално антитяло срещу TNF-α[4]. 

TNF-α е основен проинфламаторен 

цитокин с ключова роля в патогене-

зата на РА. 

Отделните биологични препарати, 

включително и отделните субкласо-

ве anti-TNF медикаменти се различа-

ват по молекулна структура, полу-

живот, начин на приложение, дозови 

интервали и имуногенност.

INF е химерично моноклонално Immu-

no globulin G1 (IgG1) антитяло. Със-

тои се от 75% константен човеш-

ки и 25% миши вариабилен регион[3]. 

Свързва се с разтворимия и мем-

бранно-свързан TNFα. Блокира свърз-

ването на цитокина с рецептора и 

прекъсва вътреклетъчната сигна-

лизация. Това потиска биологична-

та активност. Прилага се в дози 3-5 

mg/kg т.м. и.в. на седмица 0, 2, 6 и 

след това на всеки 8 седмици.

ETN e димер, състоящ се от извън-

клетъчната част на двата рецепто-

ра за TNF, свързани към Fc – фрагмен-

та на човешкия IgG1. Представлява 

разтворим TNF-рецепторен фузи-

онен протеин. Свързва се с TNFα и 

TNFβ в циркулацията и блокира вза-

имодействието с рецепторите за 

TNF по клетъчната повърхност. До-

зата за възрастни пациенти с РА е 

50 mg s.c. седмично. 

ADM е изцяло човешко, рекомбинант-

нo, моноклонално IgG1 антитяло сре-

щу TNFα. То инхибира свързването 

както на разтворимия, така и на 

мембранно-свързания TNFα. Струк-

турата и функцията му е идентична 

с човешкия IgG1. Това предопределя 

значителната му селективност към 

TNFα и ниска имуногенност. Той не 

се свързва и не повлиява други цито-

кини[4]. Прилага се подкожно в доза за 

възрастни с РА 40 mg s.c. на 2 седми-

ци. При недостатъчен ефект доза-

та може да бъде увеличена на 40 mg 

s.c. седмично или 80 mg s.sc. на две 

седмици. 

Certolizumab (CTZ) е единственият 

anti-TNF препарат, съдържащ пегили-

ран Fab фрагмент от хуманизирано 

anti-TNF антитяло. Свързва както 

разтворимия, така и мембранно 

свързания TNFα. В структурата му 

липсва Fc-фрагмент. Това намалява 

Fc-медиираните ефекти като ком-

племент зависима цитотоксичност 

и антитяло зависима, клетъчно-

медиирана цитотоксичност, как-

вито се наблюдават при другите 

anti-TNFα препарати (ADM и INF)[5] и 

RTX[6]. Предполага се, че липсата на 

Fc-фрагмент предотвратява свърз-

ването на медикамента с FcRn, кой-

то е отговорен за трансфера през 

плацентарната бариера на майчини-

те имуноглобулини по време на бре-

менност. Пегилацията значително 

подобрява фармакокинетичните 

свойства на медикамента и него-

вата бионаличност, като удължава 

полуживота на Fab молекулата в 

циркулацията[7]. Медикаментът се 

задържа по-дълго във възпалените 

стави в сравнение с адалимумаб или 

инфликсимаб поради пегелацията 

и отсъствието на Fc-рецепторно 

медиирано очистване на Fab[8]. При-

лага се в доза 400 mg s.c. на 2-ра и 4-та 

седмица, след което х200 mg s.c. на 

2 седмици.

Golimumab (GOL) – напълно човешко 

моноклонално IgG1 антитяло срещу 

TNFα. Прилага се под формата на 

подкожни инфекции в доза 50 mg мес. 

Мета-анализи показват, че липсва 

статистически значима разлика в 

ефикасността като монотерапия 

на субкласовете anti-TNF препарати 

(ETN, ADM, INF, CZP) по отношение 

на ACR 20, ACR 50 и ACR 70[9].

През 2009 г. FDA одобрява нов клас би-

ологичен медикамент, насочен сре-

щу разтворимия и мембрано-свързан 

Interleukin-6 (IL-6R)[4]. IL-6 стимулира 

пролиферацията на В-лимфоцитите, 

тяхната диференциация в плазма-

тични клетки и синтеза на имуно-

глобулини. IL-6 играе роля не само 

в ставното възпаление. На него се 

приписват извънставните прояви 

при РА като астено-адинамия, фе-

брилитет, анемия, промените в 

настроението и депресията, тип 2 

захарен диабет и повишения сърдеч-

но-съдов риск. 

Tocilizumab (TOZ) е първото реком-

бинантно хуманизирано anti-IL6 рецеп-

торно антитяло. Свързва както раз-

творимия, така и мембранно свързан 

IL-6R, като инхибира свързването 

на IL-6 към неговия рецептор (IL-6R) 

и комплекса gp130[10]. Прилага се под 

формата на инфузия 8 mg/kg т.м. 

един път месечно и като подкожни 

инжекции 162 mg подкожно седмично.

Друг клас медикамент е Rituximab 

(RTХ). Представлява химерично 
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мише/човешко моноклонално анти-

тяло. Представлява гликолизиран 

имуноглобулин с човешки IgG1 срещу 

CD-20 на В-левкоцитите. Препара-

тът е показан в комбинация с ме-

тотрексат за лечение на възрастни 

пациенти с активен ревматоиден 

артрит, които не се повлияват дос-

татъчно или имат непоносимост 

към други БМАРС, включително един 

или повече TNF-инхибитори. За Евро-

па стандартната доза ритуксимаб е 

1000 mg и.в. на 1-ви и 15-ти ден. Необ-

ходимостта от допълнителни кур-

сове трябва да се преценява на 24 

седмици след предшестващия курс. 

Повторното лечение трябва да се 

приложи, ако е активна болестта. В 

противен случай повторното лече-

ние трябва да се забави до възвръща-

не на активността на заболяването.

Лечението с ADM, INF и ETN в Бъл-

гария започва през 2010 г. По-късно 

са одобрени TOZ, CZP, RTX, GOL, 

тсDMARDs. 

От 2018 г. в България станаха дос-

тъпни тсБМАРС, което даде нова 

терапевтична алтернатива на бол-

ните с РА. 

ТсБМАРС са насочени срещу опреде-

лени Janus-кинази (JAK-кинази). Тези 

вътреклетъчни ензими биват 4 вида 

– JAK1, JAK2, JAK3 и тирозинкиназа 

2(TYK2). Активират се след като 

цитокините се свържат с цито-

плазмения регион на съответния 

си рецептор. Това, от своя страна, 

води до активация на транскрип-

ционни протеини (Signal Тransducer 

and Аctivator of Тranscription – STAT), 

които се транслоцират до ядрото 

и регулират транскрипцията на 

определени гени, т.нар. JAK-STAT 

сигнален път[11]. JAK инхибиторите 

се различават леко по отношение 

на тяхната селективност спрямо 

JAK-киназите. Различните цитоки-

ни, участващи в патогенезата на РА 

се потискат различно в зависимост 

от коя от четирите JAK-кинази е 

таргетирана. Въпреки това в кли-

ничната практиката не се наблюда-

ват големи различия по отношение 

на клиничната ефективност на раз-

личните тсБМАРС[12].

Тофацитиниб е одобрен за употреба 

в България през юни 2018 г. Потиска 

JAK3-киназата, като показва и слаба 

селективност спрямо JAK1 и JAK2. 

Прилага се под формата на таблет-

ки в доза 2х5 mg дневно или 11 mg ед-

нократно дневно.

Барицитиниб инхибира JAK1 и JAK2- 

киназите. Таблетна форма, която се 

прилага веднъж дневно от 4 mg.

Упадацитиниб е втора генерация 

инхибитори на JAK-киназите, блоки-

ращи селективно JAK1, одобрен за 

употреба през януари 2021 г., 15 mg 

таблетки, които се прилагат вед-

нъж дневно.

ACR/EULAR разработиха препоръки 

за лечение на пациенти с РА. Спо-

ред тях кБМАРС, сред които е МТХ, 

както и КС са първа линия на лече-

ние[13]. Други кБМАРС са сулфасала-

зин, хидроксихлороквин, лефлуномид. 

НСПВС и КС се използват като симп-

томатични средства. Те не спират 

структурната увреда. Биологични-

те и таргет специфични средства 

влизат в съображение след неуспех 

от лечение с две или повече кБ-

МАРС, както и при наличие на лоши 

прогностични фактори. 

Оценката на лечението трябва да 

се прави на всеки 1-3 месеца при па-

циенти с висока до умерена актив-

ност на болестта, а корекции на 

терапията на всеки 3-6 месеца, ако 

целта не е достигната[14].

Част от пациентите не започват 

лечението си с БМАРС поради страх 

от нежелани лекарствени реакции 

(НЖЛР). Основните притеснения на 

болните са свързани имуносупресия-

та и/или развитие на злокачествени 

заболявания. Друг, не малък процент, 

преустановяват самоволно назначе-

ното лечение поради липса на ефект 

и/или възникнали НЖЛР. Това е свър-

зано с голям риск от висока болест-

на активност, необратима про-

гресия на ставната увреда, тежка 

инвалидизация на болния и намалена 

преживяемост. 

Рискът от тежки инфекции е нисък 

както за бБМАРС, така и за тсБ-

МАРС и варира 1-4/100 пациенто 

години[15-17]. Като много чести се кла-

сифицират инфекциите на ГДП при 

всички класове бБМАРС и тсБМАРС, 

възникващи в >1/10 пациенти[15]. С 

по-голяма честота при лечението 

с малки молекули се среща реакти-

вацията на инфекция с херпес зо-

стер[16]. Като цяло НЖЛР, които се 

наблюдават при JAK-нхибиторите и 

бБМАРС, са сходни. 

Ревматоидният артрит се харак-

теризира с нарушена функция на 

имунната система и лечението му 

включва медикаменти, които моду-

лират ненормално високо работе-

щия имунитет. Имунната система е 

ключова в защитата от развитие на 

злокачествени заболявания, което е 

причината за по-голямата честота 

на някои неоплазми като лимфоми, 

белодробен карцином, немаланом-

ния рак на кожата при пациенти с 

РА в сравнение с общата попула-

ция[17]. Влиянието на бБМАРС върху 

развитието на злокачествени забо-

лявания е противоречиво. Според 

едни автори приемът на бБМАРС е 

свързан с по-голям риск от развитие 

на злокачествени заболявания[21,22]. 

Последните популационно базирани 

проучвания обаче не само не показ-
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ват допълнителен риск освен този, 

който вече съществува при паци-

ентите с РА, но и предполагат, че 

високата болестна активност крие 

по-голям риск от развитие на лим-

фопролиферативни заболявания[18,19]. 

Рискът от развитие на злокачест-

вени заболявания при лечението с 

JAK-кинази е сходен с този при лече-

ние с бБМАРС.

Значителна роля за развитието на 

първична и/или вторична лекарстве-

на резистентност, както и НЖЛР при 

употребата на бБМАРС, се дължат 

на образуването на антилекарстве-

ни антитела (ADA). Различната иму-

ногенност на отделните препарати 

до голяма степен предопределя тях-

ната ефективност и поносимост.

Хуманизираните и напълно човешки 

моноклонални антитела имат ниска 

имуногенност и поради това по-до-

бри фармакологични свойства, но 

въпреки това също могат да инду-

цират образуването на антилекар-

ствени антитела[18].

Установено е, че едновременната 

употребата на МТХ с бБМАРС може 

да намали титрите на антилекар-

ствените антитела, да подобри 

ефективността на биологичния пре-

парат[19], да намали НЖЛР и по този 

начина да подобри комплайънса и 

персистенса към лечението. Нама-

ляването на анти-IFX и анти-ADA 

антителата е свързано с времето 

на експозиция на MTX и вероятно 

са необходими поне 6 месеца лече-

ние с MTX за намаляване на титъра 

на ADA[20]. По-високата доза на МТХ 

(≥22.5 mg седмично) е свързана с 

по-нисък риск от развитие на ADA[21].

Откриването на бБМАРС и тсБ-

МАРС промени революционно пред-

ставите ни за лечение на РА, даде 

възможност ако не за спиране, то за 

драматично намаляване на болест-

ната прогресия и структурната 

ставна увреда. При добър профил 

на безопасност дадоха възможност 

за подобряване качеството на жи-

вот на пациентите с възпалителни 

ставни заболявания и прогнозата на 

болестта. n
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